
Sbírka zákonů a nařízení, č. (I8- 669

Na doklad toho podepsali zmocněnci tento 

dodatečný zápis.

Dáno v Praze dne 27. listopadu 1928 
v československé a německé řeči, kteréžto oba 
texty jsou stejně autentické, ve dvou prvo- 
pisech, z nichž jeden se předává vládě česko
slovenské a druhý vlacíě rakouské.

Za československou republiku:

L. S. Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.

Urkund dessen haben die Bevollmáchtig- 
ten dieses Zusatzprotokoll unterzeichnet.

Geschehen in Prag am 27. November 1928 
in deutscher und čechoslovakischer Sprache, 
welche Texte gleich authentisch sind, in zwei 
Urschriften, deren eine der osterreichischen 
Regierung und die andere der čechoslovaki- 
schen Regierung ůbergeben wird.

Fůr die Republik osterreich:

L. S. Dr. SCHoNBERGER m. p.

PROZKOUMAVŠE TENTO ZAPIŠ A VĚDOUCE, ŽE NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY 

ČESKOSLOVENSKÉ S NÍM SOUHLASÍ, SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JEJ.

' TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO

SLOVENSKÉ PŘITISKNOUT! DAM. k ..
NA HRADĚ PRAŽSKÉM, DNE 30. ČERVENCE LÉTA TISÍCÍHO DEVITISTÉHO DVACÁTÉHO

DEVÁTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

... ... T. G, MASARYK v. r.

( L. S."] MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny ve Vídni dne 5. srpna 1929, 

kterýmžto dnem zápis nabyl podle článku VIL mezinárodni účinnosti.

Dr. Beneš v. r.
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Zákon zs dne 19. června 1929,
kterým se provádí třetí dodatečný zápis 

k .úmluvě mezi československou republikou á 

republikou Rakouskou ze cíne 18. června 1924 

o úpravě závazků v rakousko-iiherskýcli 

korunách.

Národní, shromáždění republiky^ českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1-

Právní pravidla obsažená v třetím dodateč
ném zápise ze dne 27. listopadu 1928 k úmluvě 
mezi československou republikou a republi

kou Rakouskou že dne 18. června 1924 
o úpravě závazků v rakousko-uherských ko- 
runách, č. 60/1926 Sb. z. a n., pokud upravuji 
látku vyhrazenou zákonodárství českosloven
ské republiky, mají moc zákona.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti zároveň s tře

tím dodatečným zápisem uvedeným v para
grafu předchozím; provede jej ministr financi 
v dohodě s ministrem spravedlnosti.

T..G. Masaryk v. r.

Udržal v. r.

Dr. Vlasák v. r.
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